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Θέμα: Αναφορά 1087/2009, του Marcin Czerniec, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάσταση στο Kamieniec Zabkowicki μετά τις πλημμύρες του 1997 και τη 
χρηματοδότηση των αντιπλημμυρικών μέτρων μέσω του «Προγράμματος για τον 
ποταμό Oder - 2006»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δήμαρχος της πόλης Kamieniec Zabkowicki (Κάτω Σιλεσία), κάνει λόγο για τις 
καταστροφικές πλημμύρες στην Πολωνία το 1997 και τις σοβαρές καταστροφές που έπληξαν 
την πόλη του. Για την εφαρμογή των απαραίτητων αντιπλημμυρικών μέτρων κατά μήκος του 
ποταμού Oder, οι αρμόδιες πολωνικές αρχές κατάρτισαν το «Πρόγραμμα για τον Oder -
2006», που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ. Ο αναφέρων αμφισβητεί την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος εκ μέρους των αρχών και 
συγκεκριμένα τη σχεδιαζόμενη κατασκευή ταμιευτήρα νερού κοντά στο Kamieniec 
Zabkowicki, και επίσης θεωρεί ότι δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η ασφάλεια των κατοίκων 
της περιοχής και η ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας από μελλοντικές πλημμύρες· ως εκ 
τούτου, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Ο αναφέρων εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την παράταση ή αδυναμία τήρησης του 
χρονοδιαγράμματος των εργασιών κατασκευής φράγματος στον ποταμό Nysa Klodzka στην 
πόλη Kamienec Zablokowicki. Η εν λόγω περιοχή πλήττεται τακτικά από πλημμύρες οι 
οποίες προκαλούν τεράστιες υλικές ζημιές και οι οποίες δικαιολογούν την επείγουσα ανάγκη 
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κατασκευής φράγματος ως τεχνικού μέτρου το οποίο μπορεί να αποτρέψει απώλειες και 
καταστροφές στην περιοχή.

Οι ισχυρισμοί του αναφέροντος, στον βαθμό που αφορούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
του φράγματος στην πληγείσα συνοικία της πόλης Kamienec Zablokowicki, δεν εμπίπτουν 
στο τρέχον πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Τούτου λεχθέντος, η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών ότι 
τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
συγχρηματοδότηση μιας σειράς περιβαλλοντικών επενδύσεων στην Πολωνία, 
περιλαμβανομένων μονάδων επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων, συστημάτων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων και μέτρων πρόληψης πλημμυρών μέσω του «επιχειρησιακού 
προγράμματος για τις υποδομές και το περιβάλλον» για την περίοδο 2007-2013. Τα τεχνικά 
μέτρα που αφορούν τη δημιουργία υδροταμιευτήρων και άλλα αντιπλημμυρικά μέτρα 
μπορούν να ενισχυθούν μέσω των πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο του άξονα 
προτεραιότητας III: «Διαχείριση πόρων και αντιστάθμιση περιβαλλοντικών κινδύνων». Το 
μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας έχει 
οριστεί στο 85%, ενώ το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ταμείο Συνοχής για τον ίδιο άξονα 
προτεραιότητας, όπως υπολογίζεται σε σχέση με τις συνολικές επιλέξιμες δημόσιες και 
ιδιωτικές δαπάνες, έχει οριστεί στα 556 788 510 ευρώ.

Η αύξηση της προστασίας έναντι των αρνητικών συνεπειών φυσικών κινδύνων και η 
πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων, η εξάλειψη των συνεπειών τους και η αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος ώστε να επανέλθει σε καλή κατάσταση, καθώς και η ενίσχυση επιμέρους 
στοιχείων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ένα από τα σημαντικότερα 
μέτρα στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας για τη χορήγηση βοήθειας από ταμεία της ΕΕ. 
Η βιώσιμη πρόληψη των πλημμυρών πρέπει να στηρίζεται σε διεπιστημονικό σχεδιασμό για 
ολόκληρη τη λεκάνη απορροής, και πρέπει να αντικατοπτρίζει την ιεράρχηση των μέτρων σε 
τρία βήματα.

Στην κορυφή της ιεραρχίας των μέτρων βρίσκονται τα «μέτρα βάσει λεκάνης απορροής», τα 
οποία αποβλέπουν σε επιβράδυνση της απορροής και αύξηση της συγκράτησης των υδάτων. 
Αυτά πρέπει να στηρίζονται στη βελτίωση της χρήσης γης στις λεκάνες απορροής των 
ποταμών, αποτρέποντας την ταχεία απορροή τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές, 
και στην αποκατάσταση των φυσικών πλημμυρικών ζωνών. Αυτό περιλαμβάνει την 
αποκατάσταση του δυναμικού των φυσικών υγροτόπων και των πεδίων κατακλύσεων, κάτι 
που μπορεί επίσης να προσφέρει οικολογικά οφέλη όπως διατήρηση της βιοποικιλότητας, 
εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, δημιουργία περιοχών αναψυχής, 
ανάπτυξη ευκαιριών για τον τουρισμό κλπ. Τα κύρια μέτρα που τείνουν να είναι πιο 
αποτελεσματικά από τα αντιπλημμυρικά έργα είναι, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση της 
βλάστησης και των δασών, η διατήρηση και η αποτελεσματική προστασία καθώς και, όπου 
αυτό είναι δυνατόν, η αποκατάσταση υγροτόπων και πεδίων κατακλύσεων, 
περιλαμβανομένων των μαιάνδρων ποταμών, η επανασύνδεση των ποταμών με τα πεδία 
κατακλύσεών τους, η μείωση των αποστραγγίσεων, η αποκατάσταση των υδάτινων ρευμάτων 
στη φυσική τους ροή και η απομάκρυνση των αναχωμάτων («αφήστε τους ποταμούς να 
απλωθούν»), η ανάπτυξη διαχειρίσιμων αντιπλημμυρικών πόλντερ, τα οποία πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως λειμώνες, ή η αποκατάσταση αλλουβιακών δασών, η απομάκρυνση 
ανθρώπινων εμποδίων στη ροή των ποταμών, κλπ.
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Το δεύτερο επίπεδο στην ιεραρχία των μέτρων πρέπει να εστιάζεται στην προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, καθώς και οικονομικών αγαθών και περιουσιών, κυρίως 
στις αστικές περιοχές. Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στην αποκατάσταση των 
υφιστάμενων υποδομών, όπου αυτό είναι αναγκαίο, έτσι ώστε να είναι ασφαλείς και να 
παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Τα νέα μέτρα σε επίπεδο υποδομών μπορούν 
να σχεδιάζονται μόνον εάν, παρά την εφαρμογή των υπολοίπων μέτρων, εξακολουθεί να 
υπάρχει κίνδυνος (και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως όσες ορίζονται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 7, της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα).
Οι πληροφορίες που αφορούν νέες τροποποιήσεις οι οποίες ενδέχεται να υποβαθμίσουν την 
κατάσταση των υδάτινων μαζών πρέπει να περιλαμβάνονται στα λεγόμενα σχέδια διαχείρισης 
λεκανών απορροής ποταμών. Όταν η Επιτροπή λάβει τα σχέδια διαχείρισης λεκανών 
απορροής ποταμών από την Πολωνία, θα διενεργηθεί λεπτομερής αξιολόγηση προκειμένου 
να διαπιστωθεί κατά πόσον συνάδουν με τις διατάξεις της οδηγίας. Η προθεσμία για την 
υποβολή τέτοιων σχεδίων λήγει στις 22.3.2010.

Το τρίτο επίπεδο μέτρων αφορά τις καταστάσεις στις οποίες, παρά τη λήψη προληπτικών 
μέτρων, οι πλημμύρες δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν, οπότε απαιτείται η διαχείρισή τους. 
Τα μέτρα αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω της αύξησης των ακραίων 
καιρικών φαινομένων, η οποία οφείλεται στην αλλαγή του κλίματος. Αναγκαία προϋπόθεση 
για την επιτυχή μείωση των ζημιών από πλημμύρες είναι η πρόβλεψη και προαγγελία 
πλημμυρών. Πρέπει να καταρτίζονται λεπτομερή εθνικά και τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης 
για την αντιμετώπιση πλημμυρών, τα οποία πρέπει να τίθενται σε λειτουργία οποτεδήποτε 
υφίσταται κίνδυνος πλημμύρας λόγω άμεσου πλημμυρισμού, διάρρηξης φραγμάτων ή 
αναχωμάτων, ή άλλων παρόμοιων προβλημάτων που έχουν σχέση με τα ύδατα.

Αυτή η ιεραρχία αντιπλημμυρικών μέτρων έχει ενσωματωθεί στα κριτήρια επιλογής έργων 
και αποτελεί τη βάση για την κατάλληλη και διαφανή επιλογή των έργων που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής.

Ωστόσο, στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, μετά τις «πλημμύρες της Χιλιετίας» για τις 
οποίες κάνει λόγο ο αναφέρων, έγινε αισθητή η ανάγκη σχεδιασμού ενός νέου νομικού μέσου 
της ΕΕ για την πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα έναντι πλημμυρών, το οποίο να 
λειτουργεί συμπληρωματικά προς μέτρα όπως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Η νέα οδηγία 
για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ της 23.10.2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση 
των κινδύνων πλημμύρας) θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη να διενεργήσουν αξιολογήσεις των 
κινδύνων πλημμύρας (έως το τέλος του 2011), να καταρτίσουν λεπτομερείς χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνων πλημμύρας (έως το τέλος του 2013) καθώς και να 
προετοιμάσουν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Τα σχέδια αυτά πρέπει να 
αποβλέπουν στη μείωση των κινδύνων πλημμύρας για διατρέχοντες κίνδυνο όπως είναι οι 
ανθρώπινοι πληθυσμοί, η οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον και η πολιτισμική 
κληρονομιά. Τα πρώτα σχέδια θα καταρτιστούν έως τις 22.12.2015 και θα έχουν ισχύ 6 ετών, 
και στη συνέχεια θα αναθεωρούνται ανά 6 έτη. Η Επιτροπή προσδοκά ότι τα ζητήματα που 
θίγονται στις επιστολές θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του μελλοντικού σχεδίου 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας για τον ποταμό Oder. Εντούτοις, προτού δημοσιευθεί 
ένα τέτοιο σχέδιο και αξιολογηθεί από την Επιτροπή η συμμόρφωσή των σχεδίων αυτών προς 
τις απαιτήσεις της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδυνατεί να αξιολογήσει τη συμμόρφωση 
της Πολωνίας προς την εν λόγω οδηγία.
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Συμπεράσματα:
Η συγκεκριμένη επένδυση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των καίριων έργων που 
προβλέπεται να υποβληθούν για συγχρηματοδότηση κατά την περίοδο 2007-2013· η τελική 
ευθύνη για την επανεξέταση της σπουδαιότητας των ανωτέρω επενδύσεων και την 
ενδεχόμενη συμπληρωματική ένταξή τους στον ενδεικτικό κατάλογο των καίριων έργων στο 
πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήκει στην αρμόδια 
διαχειριστική αρχή1.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδυνατεί να αναλάβει άμεση δράση σε σχέση με τις ανησυχίες που 
εκφράζει ο αναφέρων, και δεν είναι σε θέση να λάβει κανένα μέτρο για την υποστήριξη 
επιμέρους έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από ταμεία της ΕΕ. Για περαιτέρω 
πληροφορίες, μπορεί να υποδειχθεί στον αναφέροντα να επικοινωνήσει με τις πολωνικές 
αρχές που αναφέρονται στο παρόν κείμενο.

                                               
1 Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Monika Pałasz, Διευθύντρια Τμήματος Συντονισμού Προγραμμάτων 
Υποδομών, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Βαρσοβία.


